cuprins:
1. Ce este Evaluarea Periodică Universală?
2. Evaluarea Periodică Universală pentru
Republica Moldova.
3. Informații generale despre recomandările
Evaluării Periodice Universale din 2016.
4. Recomandările acceptate de către
Republica Moldova.
5. Ce urmează?

1 Ce este

Evaluarea Periodică Universală?

• Un mecanism unic de evaluare a progresului în domeniul drepturilor omului
în toate cele 193 state membre ale Organizației Națiunilor Unite (ONU);

• A fost creat în anul
2006 de către Consiliul
ONU pentru Drepturile
Omului (CDO);

• Toate statele membre ONU au posibilitatea să prezinte ce au făcut la nivel
național pentru a îmbunătăți situația în domeniul drepturile omului și ce le
mai rămâne de făcut;

• Evaluarea are loc în baza raportului
național elaborat de către Guvern,
informației transmise de către mecanismele, procedurile speciale și
agențiile ONU și rapoartelor alternative ale societății civile și instituțiilor
naționale pentru drepturile omului;

• Statul deține responsabilitatea primară de a implementa
recomandările EPU. La următoarea sesiune EPU statul este
obligat să raporteze asupra
gradului de implementare a
recomandărilor.
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2 Evaluarea Periodică Universală
pentru Republica Moldova

• Primul ciclu EPU a avut loc în anul
2011;

• Din cele 123 de recomandări înaintate
de către CDO au fost acceptate 122;

• A doua audiere în cadrul EPU a avut loc
pe 4 noiembrie 2016 la Geneva;

• Recomandările preliminare EPU au fost făcute publice pe 8 noiembrie 2016.
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• Pentru această sesiune au
depus rapoarte alternative
două instituții pentru drepturile omului, circa 30 de organizații din societatea civilă
și agențiile ONU în Republica Moldova;

• Raportul final cu recomandările din cadrul
EPU 2016 pentru Republica Moldova va fi
adoptat de către CDO
în martie 2017;

3 Informații generale despre

recomandările Evaluării Periodice
Universale din 2016

209 Recomandări EPU înaintate Republicii Moldova de către Consiliul ONU
pentru Drepturile Omului, dintre care:

175 Acceptate

3 Neacceptate

31 În proces de examinare
(până în martie 2017)
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Topul recomandărilor EPU, pe drepturi și domenii,
acceptate de către Republica Moldova:

29 combaterea discriminării, inclusiv crimelor de ură și prejudecată
26 protecția drepturilor femeilor
14 protecția drepturilor minorităților
11 combaterea torturii și relelor tratamente
10 combaterea traficului de ființe umane
10 protecția drepturilor persoanelor cu dizabilități
9 consolidarea instituțiilor naționale pentru protecția drepturilor omului
9 apărarea drepturilor copiilor
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4 Recomandările acceptate
de către Republica Moldova

Pentru următorii 4-5 ani Republica Moldova a acceptat să întreprindă următoarele măsuri pentru îmbunătățirea situației drepturilor omului în țară:

1

Să devină stat-membru la convențiile internaționale și regionale în domeniul drepturilor omului și să le implementeze eficient la nivel național.
Acestea se referă la:
• Acceptarea plângerilor individuale de către Comitetul ONU
pentru Drepturile Copilului;

• Implementarea prevederilor Statutului de la Roma care se referă la cele
mai grave crime împotriva umanității;

• Prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței în familie
conform Convenției Consiliului Europei;

• Colaborarea eficientă cu
mecanismele internaționale pentru drepturile omului.
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2

Să elaboreze și să implementeze eficient o strategie națională/plan de acțiuni pentru protecția
drepturilor omului, prin:
• Considerarea recomandărilor internaționale;

• Alocarea de resurse financiare
suficiente;

• Crearea unui mecanism național de coordonare și monitorizare.

3

Să consolideze independența, autonomia și
funcționalitatea instituțiilor naționale pentru
drepturile omului, prin:
• Îmbunătățirea cadrului instituțional al Oficiului Avocatului Poporului și Consiliului pentru Egalitate;
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• Alocarea de resurse financiare
și materiale suficiente realizării
mandatului.

4

Să combată toate formele de discriminare,
atât la nivel legislativ cât și practic, în special:
• Incitarea la discriminare;

• Crimele bazate pe ură și prejudecată;

• Discriminarea împotriva Romilor
și altor etnii minoritare;

• Discriminarea în bază de identitate de gen;

• Discriminarea femeilor și fetelor și
combaterea stereotipurilor;

• Discriminarea în bază de
religie și convingeri;
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• Discriminarea în sistemul de
educație;

• Aplicarea unor condiții privelegiate
față de grupurile vulnerabile.

Să combată tortuta și relele tratamente, prin:
• Asigurarea funcționării eficiente
a Mecanismului Național pentru
Prevenirea Torturii;

• Combaterea impunității;

• Îmbunătățirea condițiilor în locurile de detenție și investigarea
efectivă a abuzurilor;

• Instruirea polițiștilor, procurorilor și judecătorilor;

• Înbunătățirea accesului la servicii medicale și psiho-sociale a persoanelor
deținute, în special celor din grupurile vulnerabile.
9

6

Să protejeze drepturile persoanelor
cu dizabilități, prin:
• Îmbunătățirea cadrului normativ și instituțional referitor la sănătatea mintală și instituțiile psihiatrice conform standardelor internaționale;

• Adoptarea de legi care ar garanta autonomia în procesul de
integrare socială;

• Asigurarea unui trai
independent în comunitate;
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• Asigurarea oportunităților de
incluziune educațională și eliminarea barierelor de orice tip;

• Aplicarea măsurilor pozitive pentru accesarea serviciilor publice și condițiilor decente de trai.

Să protejeze drepturile minorităților naționale
și etnice, prin:
• Adoptarea strategiei pentru minoritățile naționale;

• Garantarea dreptului de a vorbi propria limbă și practica propria religie;

• Asigurarea incluziunii sociale
și participării la luarea deciziilor a
populației de etnie Romă;
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• Evitarea stigmatizării, în special
la angajarea în câmpul muncii;

• Introducerea educației multi-lingvistice și asigurarea armoniei în societate;

• Adoptarea de politici pentru
dezvoltarea identității culturale;

• Implementarea eficientă a planului național pentru populația
de etnie Romă.

8

Să combată toate formele de violență împotriva femeilor și violență domestică, prin:
• Promovarea drepturilor
femeilor și combaterea
stereotipurilor;

• Elaborarea unei strategii comprehensive despre prevenirea și combaterea violenței domestice și în bază de sex;

• Promovarea campaniilor de sensibilizare publică împotriva violenței domestice în special în mediul rural;

• Instruirea specialiștilor
din domeniul justiției, sănătate și asistență socială;

• Oferirea de suport specializat
și eficient victimelor violenței
domestice, în special în mediul
rural;

• Îmbunătățirea prevederilor Codului
Penal pe partea ce ține de violența în
bază de gen;

• Sancționarea eficientă a agresorilor în cazurile de violență domestică.
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9

Să asigure egalitatea de gen, prin:
• Reprezentativitatea femeilor în
funcții de conducere în Parlament
și Guvern;

• Avansarea participării femeilor în procesele de luare a deciziilor.
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Să protejeze drepturile copiilor și să combată
orice formă de abuz și exploatare a acestora, prin:
• Crearea unui mecanism național de prevenire și combatere a tuturor formelor de exploatare, abuz și violență asupra copiilor;

• Suport oferit victimelor
abuzului;

• Eradicarea muncii forțate pentru
copii.
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Să combată traficul de ființe umane, prin:
• Promovarea planului național
pentru eradicarea traficului de ființe umane, inclusiv traficul on-line al copiilor, fetelor și femeilor;

• Capacitarea instituțiilor statului,
prin alocarea de resurse suficiente,
cooperarea cu societatea civilă și
consultarea bunelor practici;

• Investigarea efectivă a incidentelor și oferirea de asistență legală și socială victimelor.
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12

Să consolideze sectorul justiției, prin:
• Combaterea corupției și promovarea transparenței proceselor legale;

• Transparență în numirea și promovarea judecătorilor, bazată pe
merite;

• Implementarea efectivă a strategiei de reformă a justiției;

• Asigurarea imparțialității sistemului de justiție.
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Să asigure dreptul la informare și libertatea
exprimării, prin:
• Crearea unui mediu favorabil de
activitate pentru jurnaliști și instituțiile media;

• Susținerea activității societății civile, în special cei activi pe
drepturile omului;

• Asigurarea libertății de exprimare on-line și off-line, la fel și datele cu caracter personal;

• Reducerea monopolizării excesive a instituțiilor media;

• Asigurarea pluralismului media
și independenței presei.
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14

Să asigure protecția apărătorilor drepturilor
omului, prin:
• Recunoașterea muncii acestora;

• Securizarea mediului de operare;

• Investigarea promptă a atacurilor și actelor de intimidare și reabilitarea
efectivă a victimelor.
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Să promoveze drepturile omului în regiunea Transnistreană, ca parte componentă a
Moldovei, prin:

• Asistarea sistemică a
victimelor încălcării drepturilor omului;

• Elaborarea unui mecanism de monitorizare, cu implicarea societății civile de
pe ambele maluri ale râului Nistru.
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Să reducă sărăcia sub toate formele sale, prin:

• Asigurarea dezvoltării economice
stabile;

• Asigurarea populației cu apă potabilă
calitativă;
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• Combaterea sărăciei extreme;

• Extinderea programelor sociale pentru asigurarea populației cu servicii medicale și educație de calitate.

5

Ce urmează?

• Statul este responsabil de implementarea recomandărilor la nivel național,
cu suportul și în colaborare cu donatorii externi, societatea civilă, instituțiile
pentru drepturile omului;

• Implementarea recomandărilor se poate face prin diferite metode și instrumente, cum ar fi includerea acestora în politicile publice naționale, legi etc.;

• Societatea civilă și instituțiile pentru drepturile omului contribuie atât la implementarea recomandărilor, cât și la monitorizarea și evaluarea acestora;

• Până la următorul ciclu EPU, care va avea loc peste 4,5 ani, se pot face rapoarte intermediare privind progresul înregistrat și transmise la CDO pentru
informare.
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Acest material este elaborat în cadrul proiectului „Susținerea Instituțiilor Naționale pentru Protecția și Promovarea Drepturilor Omului (INPPDO) conform
recomandărilor Comitetelor Convențiilor ONU și Revizuirii Periodice Universale (UPR)”, finanțat de către Ministerul Afacerilor Externe al Norvegiei, co-finanțat și implementat de către Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) Moldova și Oficiul Înaltului Comisar ONU pentru Drepturile
Omului (OHCHR), în cooperare cu Oficiul Avocatului Poporului și Consiliul
pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității.

